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Naturvårdsingenjörerna AB

• Våtmarker, från rådgivning till färdig 
våtmark (arbetat i Greppa från 2001)

• Tillståndspliktig verksamhet = ansökningar 
till länsstyrelse och kommun, 
miljökonsekvensbeskrivningar, 
utredningar, miljörapporter

• Projektering av olika miljöanläggningar
• Undersökningar i vatten och mark



Vad är en våtmark?

• Grund vattensamling på -0,6 till 6 meter
• Tillfällig eller permanent vattensamling
• Vegetation som är våtmarkstypisk
• Flacka kanter och mjuka övergångar 

mellan vatten och land



Varför skall vi anlägga våtmarker?

• Miljömål – myllrande våtmarker och 
minskad övergödning. Mål 2010 är att 
återfå 12 000 ha våtmark i Sverige 

• Syftet är att minska näringsläckaget till 
haven samt att öka den biologiska 
mångfalden



Våtmarken – massor med 
funktioner!

• Rening – Kväve, fosfor, bekämpningsmedel, m.m.
Kväve ca 600-6000 kg/ha vattenyta och år, fosfor ca 
30% av inkommande halt

• Biologisk mångfald – Växter, fåglar, djur, 
omgivning

• Flödesutjämnare – buffert vid stora flöden
• Buffert - vattenreserv
• ”Slamavskiljare” - sedimentstoppare
• Rekreation – viktigt!
• Jakt, fågelskådning, m.m.



Vad händer med näringen?
• Nitrifikation – Bakterier i syrerik miljö

omvandlar ammonium till nitrat

• Denitrifikation – Bakterier i syrefri miljö
omvandlar nitrat till nitrit till 
kvävgas

• Fastläggning – Fosfor fastläggs i sedimentet

• Växtupptag – Växterna förbrukar och lagrar 
kväve och fosfor. Växterna 
fungerar som kolkälla och som 
”hem” åt nitrifikation- och 
denitrifikationsbakterierna



Vad är biologisk mångfald?

• Samling av många arter inom en 
begränsad yta

• Hotade eller rödlistade arter
• Motsats är biologisk enfald t.ex. 

spannmålsodling
• Skapande av biologisk mångfald = 

skapande av förutsättning för många arter 
att trivas

• Våtmarker är oftast = Biologisk mångfald



Varifrån kommer vattnet?
Avrinningsområde

140 ha

1300 ha

6000 ha



Hur fungerar stöden?

• Projektstöd = stöd för att anlägga våtmarken, 
ersättning 90% men max 200 000 kr/ha

• Skötselstöd = arealstöd baserat på våtmarksyta
(vattenyta + övriga ytor som inte kan 
odlas/användas), ersättning 3000 kr/ha/år i 20 år 
och tillägg för bete eller slåtter 800 kr/ha/år

• Projektstöd beviljas efter miljönytta eller biologisk 
mångfald (i nuläget 100 ha avrinning från åker eller 
en vattenyta på mer än 3 ha på strategisk plats)



Hur går man tillväga?

• Fundera själv först:
• Var går stamledningarna?
• Var brukar det svämma över?
• Var kan jag lägga våtmarken i produktionen? 
• Hur stor yta kan jag tänka mig att sätta av? 
• Vilken egen ekonomisk insats vill jag ta?



Fältvandring!



Rådgivning!

• Gratis rådgivning genom Greppa Näringen
• Platsbesök
• Skriftlig uppföljning



Samråd!

• Genomgång av allt som kan påverkas eller 
påverka

• Allmänna och enskilda intressen
• Samråd med kommunen
• Samråd med andra fastighetsägare
• Kontroll av ev. dispenser

Arkeologisk förundersökning



Släntlutning och kanter!

• Flacka släntlutningar ger stabila och 
hållbara kanter.

• Säkerhet – man skall inte kunna trilla ifrån 
kanten

• Utseendet skall vara naturligt
• Skötselvänligt
• Generellt 1:5 till 1:10 men gärna mer
• Flackare släntlutning = mer biologisk 

mångfald



Massor – utläggning och placering!

• Använd de naturliga ställena – höjder och 
svackor

• Vid utläggning på åker skall matjorden 
avbanas och återläggas på
schaktmassorna

• Rätt massor till bärande konstruktioner



Inlopp!

• Direkt från kulvert
• Sidoinlopp från dike
• Dike



Utlopp slutna!

• Munkar
• Överlopp genom rör



Utlopp öppna
• Överfall
• Brunnar



Hur djupt skall det vara?

• Vilket syfte har våtmarken?
• Mest produktiva zonen är 0-50 cm
• ”Normal” våtmark har ett maxdjup på ca 

1,5 meter och ett medeldjup 0,5-0,7 meter
• Både djupa och grunda zoner behövs
• Behövs en sedimentfälla? Djup med 

mycket volym så att vattnet ”bromsar”
• Bevattningsvatten – vilken volym behövs



Maskiner?

• Rätt förare – skall kunna se helheten
• Använd stor maskin med hög kapacitet och 

med passande storlek / utrustning
• Hög bärighet – lång och bred bandvagn 
• Grävmaskin – vanligast
• Bandschaktare – kräver bra bärighet och större 

volymer
• Dumpers – finns det bärighet



Vad händer med 
våtmarken sen?

• Växter 
• Fåglar
• Insekter
• Skötsel



Kantzon!
• 0-50 cm innehåller flest arter
• Ökad släntlutning = längre zon 

mellan 0-50 cm
• Olika arter beroende på

förutsättningarna
• Växtdjup för 

vattenöverståndande är ned till 
1,2 meter

• Beståndsbildande kan ta över 
kantzonen t.ex. vass och 
kaveldun

• ”Skafferi” och skydd

Igelknopp

Svärdslilja



Undervattensvegetation!

• Undervattensvegetationen begränsas av ljuset
• Artsammansättning beroende på jordmån, 

vattenkvalitè, genomströmning, ljus, m.m.

Vattenmöja



Fåglar!

• Gäss – sällan problem
• Änder – trivs bäst i zonen 0-50 cm, vill ha 

skydd till häckning
• Vadare – trivs bäst i zonen 0-20 och 

betade marker, vill ha öppna ytor



Insekter!

Nattslända 
Hydropsyche

Nattslända 
Brachycentrus

Brun virvelbagge 
Orectochilus villosus

Dykarbagge       
Nebrioporus depressus



Skötsel genom bete!
•Kräver stabila kanter med låg släntlutning
•Kräver skötsel och staket
•Ger enkelt underhåll
•Ger mest biologisk mångfald
•Bete – nöt, häst, får



Effektiv vattenvård – Varför?

• Kan reducera stora mängder kväve och 
fosfor!

• Är en varaktig åtgärd med åtagande från 
brukare i 20 år – jämför med t.ex. 
fångröda!

• Ger snabbt stor biologisk mångfald även 
på små ytor!

• Bevarar det öppna landskapet!


